
Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004.(III. 31.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2020-10-31-tól 

Siklós Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (III. 31.) önkormányzati 

rendelete a közterületek tisztán tartásáról és a települési szilárd és folyékony hulladékkal 

kapcsolatos közszolgáltatásokról 

Siklós Város Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Tv. 16.§. 

(1). bekezdésének, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. Tv. 

(továbbiakban: Hgt.) 23. §. felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

I. Fejezet 

Általános rendelkezések 

A rendelet alkalmazási köre 

1. § 

1. A rendeletet Siklós város közigazgatási területén kell alkalmazni. 

2. A rendeletet alkalmazni kell települési szilárd hulladék esetében valamennyi ingatlan 

tulajdonosára, birtokosára, használójára, függetlenül attól, hogy a tulajdonos 

természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, 

továbbá a települési folyékony hulladék esetében a város közcsatornával ellátatlan 

területein, valamint közcsatornával ellátott, de arra rá nem csatlakozott valamennyi 

ingatlan tulajdonosára, birtokosára, használójára, függetlenül attól, hogy a tulajdonos 

természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiséggel nem rendelkező 

szervezet.” 

Nem alkalmazható a rendelet a veszélyes hulladékokra és az ezzel összefüggő 

tevékenységekre. 

Hulladékkezelési közszolgáltatás 

2. § 

1. [1]Siklós Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a jelen rendeletben 

foglaltak szerint a települési szilárd- és folyékony hulladékkezelési közszolgáltatást, 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatást) szervez és tart 

fenn. 

2. [2]A közszolgáltatás kiterjed a települési hulladék, települési szilárd és folyékony 

hulladék rendszeres gyűjtésére, elszállítására, ártalmatlanítására és kezelésére. 

3. [3]Siklós város területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi 

közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett közszolgáltató, a képviselő-

testület által kiírt nyilvános pályázat eredményeként, az önkormányzattal kötött 

közszolgáltatási szerződés alapján a Dél-Kom Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.) 

2013. október 1. napjától 2023. szeptember 30. napjáig. 
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4. [4] [5]A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését és szállítását 

Siklós város közigazgatási területén 2014. március 1. napjától a szerződés hatályának 

időszaka alatt a Komjáti Kft. és Kovács Levente egyéni vállalkozó végzi. A nem 

közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz leürítésére szolgáló szennyvíztisztító telep 

üzemeltetését a DRV Zrt. végzi 2032. július 13. napjáig. 

5. A települési folyékony hulladékot csak az erre a célra kijelölt és kialakított közcélú 

ártalmatlanító telepen szabad elhelyezni. 

6. [6] [7]A föld- és építési munkák során kitermelt talaj és bontási törmelék lerakása 

kizárólag a 059/3 helyrajzi számú kivett agyagbánya területén történhet. A feltöltendő 

terület kezelője 2016. 01. 04-től 2020. december 31. közötti időszakban a B&B Partner 

Sped Kft. A feltöltendő területen elhelyezett hulladék mennyisége után fizetendő díjat 

e rendelet melléklete tartalmazza, beszedéséről a kezelő, telepőr útján gondoskodik. 

Siklós város területén az építési és bontási munkálatokból kikerülő inert hulladékok 

elhelyezésénél kedvezményes díj alkalmazható abban az esetben, ha az inert hulladék a város 

kiemelt városfejlesztési érdekeit szolgáló beruházásból származik és a beruházás legalább öt új 

munkahelyet létesít. A kedvezményes díj alkalmazásáról a polgármester dönt. 

Értelmező rendelkezés 

3. § 

E rendelet alkalmazásában: 

1. Települési szilárd hulladék: a háztartásokból származó, jogszabályi előírásoknak 

megfelelő zárt rendszerű célgéppel szállítható szilárd hulladék (pl. a konyhai hulladék, 

papír, üveg, csomagolóeszköz, háztartási edény, kézi eszköz, rongy, söpredék, salak, 

hamu, korom, kerti és járdatakarítási hulladék), illetőleg a háztartási hulladékhoz 

hasonló jellegű és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 

1. [8]Szippantott szennyvíz: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz, amely 

emberi tartózkodásra alkalmas épületek szennyvíztároló létesítményeinek és egyéb 

helyi közműpótló berendezéseinek ürítéséből, a nem közüzemi csatorna- és 

árokrendszerből, valamint a gazdasági, de nem termelési, technológiai eredetű 

tevékenységből származik. 

3. Inert hulladék (föld és építési törmelék): az a hulladék, amely nem megy át jelentős 

fizikai vagy biológiai átalakuláson. Jellemzője, hogy vízben nem oldódik, nem ég, 

illetve más fizikai vagy kémiai módon nem reagál, nem bomlik le biológiai úton, vagy 

nincs kedvezőtlen hatással a vele kapcsolatba kerülő más anyagra oly módon, hogy 

abból környezetszennyezés vagy emberi egészség károsodása következne be, további 

csurgaléka és szennyezőanyag-tartalma, illetve a csurgalék ökotoxikus hatása 

jelentéktelen, így nem veszélyeztetheti a felszíni vagy felszín alatti vizeket. 

4. Települési szilárd hulladék lerakó telep (a továbbiakban: hulladéklerakó): műszaki 

védelemmel létesített, folyamatos ellenőrzést biztosító rendszerrel ellátott, a szilárd 

hulladék föld felszínén vagy földben történő ártalmatlanítására szolgáló műtárgyak és 

kiszolgáló létesítmények összessége. 
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5. Lomtalanítás alá tartozó háztartási szilárd hulladék: az az alkalmilag képződött vagy 

felhalmozódott háztartási hulladék, amely a közszolgáltatást végző szolgáltató által 

rendszeresített gyűjtő edényzetben mérete vagy mennyisége miatt nem helyezhető el, 

amelynek elszállításáról s ártalmatlanításáról a közszolgáltató évente két alkalommal a 

helyben szokásos módon meghirdetett időpontban gondoskodik. 

6. Egyéb települési szilárd hulladék: a gazdasági vállalkozásoknál keletkező, háztartási 

hulladékhoz hasonló jellegű és összetételű, veszélyesnek nem minősülő hulladék. 

7. Ingatlantulajdonos: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem 

rendelkező szervezet, akinek, illetőleg amelyeknek a tulajdonában, birtokában vagy 

használatában lévő ingatlanán települési szilárd- illetve folyékony hulladék keletkezik. 

8. Hulladékkezelő telep: a települési hulladék begyűjtésére, átvételére és az egyes 

hulladékfajták további tárolására, átrakására, előkészítésére, hasznosítására vagy 

ártalmatlanítására szolgáló telephely. 

9. Hulladékkezelő: aki a települési szilárd hulladékot gazdasági tevékenysége körében a 

hulladék birtokosától átveszi, tárolja, hasznosítja, kezeli és ártalmatlanítja. 

10. Hulladékkezelési tevékenység: a hulladék gyűjtése, begyűjtése, szállítása, előkezelése, 

tárolása, hasznosítása és ártalmatlanítása. 

11. Gyűjtés: a települési szilárd hulladék rendezett összeszedése, válogatása a további 

kezelésre történő elszállítás érdekében. 

12. Begyűjtés: a települési szilárd hulladéknak a hulladék birtokosától történő átvétele a 

hulladék birtokosának vagy a begyűjtőnek a telephelyén, továbbá a begyűjtőhelyen és a 

további kezelés érdekében történő összegyűjtés, válogatás a begyűjtő telephelyén. 

13. Gyűjtőpont: A közszolgáltatás keretébe tartozó azon ingatlantulajdonosok települési 

szilárd hulladékának – meghatározott vagy meghatározatlan időtartamig - átvételére 

kijelölt hely, ahonnan a közösségi vagy a szállítási napon kihelyezett egyéni vagy egyéb 

tulajdonú tárolóedényből való elszállítással teljesíti a közszolgáltató a közszolgáltatási 

kötelezettségét. 

14. Közszolgáltató: a település közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatás ellátására az e rendelet szerint kizárólagosan 

feljogosított hulladékkezelő. 

15. [9] 

16. Épület: Az olyan építmény, amely a környező külső tértől épületszerkezetekkel részben, 

vagy egészben elválasztott teret alkot és ezzel az állandó vagy időszakos tartózkodás, 

illetőleg használat feltételei biztosítja, ideértve az olyan önálló építményt is, amely 

részben, vagy teljes belmagasságával a környező csatlakozó terepszint alatt van. 

17. [10]Települési hulladék: A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben (a 

továbbiakban: Ht.) meghatározott hulladék. 
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18. [11]Koordináló szerv: Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. 

II. fejezet 

Közterületek tisztántartása 

4. § 

A közterületek rendszeres tisztán tartásáról, a zöldterületek, parkok fenntartásáról az 

önkormányzat egyrészt a polgármesteri hivatal illetékes osztálya útján, másrészt az érintett 

ingatlantulajdonosok kötelezésével gondoskodik. 

Az ingatlan tulajdonos feladatai 

5. § 

1. Az ingatlantulajdonosnak a közterület tisztán tartásával, a zöldterület, park ápolásával 

kapcsolatos feladatai: 

a. az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában egy 

méter széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig terjedő teljes területének, 

legfeljebb az épület 10 méteres körzetén belüli területének a gondozása, tisztán tartása, 

szemét-és gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és síkosság 

mentesítése; ha az ingatlannak két közúttal is érintkezése van, a fenti feladatok mindkét 

irányra vonatkoznak, 

b. az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak tisztán tartása, gyommentesítése, 

c. a két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal, járdával ellátott vagy anélküli 

– közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a tisztán tartási kötelezettség a 

tulajdonosok között fele-fele arányban oszlik meg, 

d. az ingatlanon lévő madarak fészkelő helyei alatti közterület szennyeződéstől való 

megtisztítása. 

2. Az ingatlantulajdonos a közterület tisztítása során összegyűjtött települési szilárd 

hulladékot köteles a rendeletben meghatározott gyűjtő edényzetben elhelyezni, és 

elszállításáról gondoskodni. 

6. § 

Az ingatlantulajdonosnak a telekingatlana tisztán tartásával kapcsolatos feladatai: 

a. az épület faláról, kerítéséről az időszerűségüket vesztett, szakadt, jogellenesen 

elhelyezett falragaszok, festések stb. folyamatos eltávolítása, 

b. mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztán tartása, gyommentesítése a járda és 

úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése, 
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c. bontás, építés, felújítás és karbantartás miatt üresen álló ingatlan és az előtte húzódó 

járda tisztán tartása a kivitelező feladata, ha az nem azonos a tulajdonossal; az építési 

munka kivitelezője köteles az építés területét és közvetlen környékét tisztán tartani. 

A kereskedő, utcai árus és rendezvényszervező kötelezettségei 

7. § 

1. Az üzlet, egyéb elárusítóhely, vendéglátó, és szolgáltató egység előtti és melletti 

járdaszakaszt, illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 

területet a tulajdonos köteles tisztán tartani, a keletkezett települési szilárd hulladékot 

összegyűjteni és elszállításáról gondoskodni. A tulajdonos köteles a burkolt területen a 

síkosság mentesítésről és a hó eltakarításáról gondoskodni. 

2. Az ingatlan előtti és melletti járdát a tulajdonos köteles naponta mind a téli, mind a nyári 

időszakban legkésőbb reggel 7 óráig letakarítani, nyitva tartás ideje alatt folyamatosan 

tisztán tartani, zárás előtt összetakarítani. 

8. § 

1. Az utcai árus köteles a részére kijelölt helyet és közvetlen környékét tisztán tartani, az 

árusításból keletkezett hulladékot összegyűjteni és elszállítását a közszolgáltatónál 

megrendelni. 

Közterületen rendezett vásár, sport- és egyéb rendezvény tartása idején a rendezvény szervezője 

köteles gondoskodni a várható forgalomnak megfelelő számú illemhely biztosításáról, 

üzemeltetéséről, valamit a rendezvény alatt és azt követően a területnek és közvetlen 

környezetének tisztán tartásáról, továbbá a terület eredeti állapotában történő visszaadásáról.  

Síkosság mentesítés és hóeltakarítás 

9. § 

1. A síkosság elleni védekezéshez a környezetkímélő anyagokon (fűrészporon, homokon, 

salakon) kívül klorid tartalmú fagyáspontcsökkentő szer (pl. konyhasó) használata csak 

úgy alkalmazható, hogy a vegyszer egyszeri kijuttatásának mértéke 40 g/m2-nél több ne 

legyen. Az ilyen anyagot tárolóedényben, környezetszennyezést kiváltó kizáró módon 

kell tárolni. A feloldott havat szükség szerint naponta többször el kell távolítani. 

2. Klorid tartalmú vegyszer használata zöldfelületen, illetve azok követlen környékén 

tilos. 

3. Hórakást tilos elhelyezni: 

a. útkereszteződésben, 

b. útburkolati jelen, 

c. járdasziget és járda közé, 



d. tömegközlekedésre szolgáló jármű megállóhelyénél, 

e. kapubejárat elé, 

f. közszolgáltatási felszerelési tárgyra és köré; pl. vízelzáró csap, gáz- és egyéb 

közlétesítmény (lámpaoszlop, hirdetőoszlop stb.). 

Közterület tisztán tartásával összefüggő egyéb rendelkezések 

10. § 

1. Tilos 

1. az úttestet, járdát, egyéb közterületet, a közterület felszerelési és berendezési tárgyait 

szennyvízzel, vizelettel, emberi és állati ürülékkel beszennyezni, megrongálni, 

1. a feltakarításból, felmosásból keletkezett szennyeződést, szennyvizet a közterületre, 

csapadékvíz elvezető rendszerbe beleseperni, illetőleg beleönteni, 

1. a közterületen, zöldterületen lévő növényeket (fa, díszcserje stb.) megrongálni, 

csonkítani, leszakítani, 

1. a parkosított és füvesített zöldterületet rendeltetésellenesen használni, 

1. hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és lerakás szabályaitól eltérő 

módon kezelni. 

2. Ebek által a közterületen okozott szennyezés eltávolításáról az eb sétáltatója köteles 

haladéktanul gondoskodni. 

III. Fejezet 

A települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

közszolgáltatás 

A közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei 

11. § 

1. A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó közszolgáltatási szerződés létrejön: 

1. a közszolgáltatás első igénybevételével 

2. ha a közszolgáltató a közszolgáltatás ellátására vonatkozó rendelkezésre állási 

készségét bizonyítja 

3. a szerződés írásba foglalásával 

2. A települési szilárd hulladékot heti két alkalommal kell elszállítani. A szállítás napja a 

Széchenyi utca, Felszabadulás utca és a Harkányi úttól északra eső területeken hétfő és 

csütörtök, az ettől délre és nyugatra eső területeken, külterületen, valamint Máriagyűd 

városrészben kedd és péntek. 



12. §[12] 

A települési szilárd hulladék gyűjtése 

1. [13]a családi házas lakóterületeken egy és kettő fős háztartás esetén minimum 1 db 60, 

70 vagy 80 literes hulladékgyűjtő edénnyel, több fős háztartás esetén ingatlanonként 

minimum 1 db 110 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edénnyel, 

2. telepszerű többszintes lakóterületen 9, 10, 12 lakásnál, illetve további 9, 10, 12 

lakásonként minimum 1 db 770 literes, 15 lakásnál, illetve további 15 lakásonként 1 db 

1100 literes hulladékgyűjtő edénnyel, 

3. a (2) bekezdésbe nem tartozó társasházaknál - a szállítási és tárolási lehetőségekre 

figyelemmel - 240 literes hulladékgyűjtő edényekkel, figyelembe véve a 20 

liter/lakás/nap hulladékmennyiséget és a heti kétszeri ürítést, 

4. többlethulladék keletkezése esetén a hulladékgyűjtés a közszolgáltató által forgalmazott 

műanyag zsákban végezhető. 

5. [14]az (1) bekezdés szerinti kisebb edény – 60, 70 vagy 80 literes – használatának 

feltételei a következők: 

a. Kormányhivatal Járási Hivatala által kiállított igazolás bemutatása az adott ingatlanba 

bejelentkezettek számáról, 

b. az ingatlantulajdonos rendelkezzen az edénnyel, 

c. az ingatlantulajdonos a lakossági hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződést 

ennek megfelelően módosíttassa. 

13. § 

A lakásszövetkezet, társasház, gazdálkodó szervezet és a közszolgáltató között a jogviszony az 

erre vonatkozó írásban foglalt – a 14. §.-ban meghatározott tartalmú - szerződés megkötésével 

jön létre. 

14. § 

(1) A közszolgáltatás igénybevételéről szóló szerződés tartalmi elemei: 

a. a felek megnevezése, és azonosító adatai: a felek neve, címe, vagy jogi személyiséggel 

nem rendelkező szervezet esetén annak székhelye, társasházak esetén a közös képviselő 

neve, és címe, továbbá természetes személy esetén a személyes adatok körében anyja 

neve, születési helye és ideje (amennyiben a közszolgáltatást igénybe vevő nem 

tulajdonosa az ingatlannak, úgy az ingatlan tulajdonos megnevezése és azonosító adatai 

is. 

b. a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja, 

c. a teljesítés helye, 

d. a megrendelő rendelkezésére bocsátott gyűjtőedény űrtartalom és darabszám szerint, 
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e. az ürítési gyakoriság, 

f. társasházi szerződés esetén a lakások száma, 

g. a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja, 

h. a közszolgáltatás díja, 

i. a közszolgáltatási díj megfizetésének módja, 

j. a szerződés módosításának feltételei, 

k. az irányadó jogszabályok meghatározása, 

• egyéb, a szerződő felek által lényesnek tartott elemek. 

2. [15]A közszolgáltatás megszervezéséhez és a díjszámításhoz szükséges adatokat a 

szerződés írásba foglalásának bármely okból történő elmaradása esetén az 

ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó köteles bejelenteni a 

közszolgáltatónak. 

3. [16] 

Az ingatlantulajdonos jogai és kötelezettségei 

15. § 

1. [17]Az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező 

vagy birtokába került települési szilárd hulladékot az e rendeletben meghatározott 

módon vagy helyen gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról 

gondoskodni. E kötelezettség teljesítése során az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti 

ingatlanhasználó köteles: 

a. az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét alacsony szinten tartani, 

b. a települési szilárd hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére - az 

elszállításra való átvételig gyűjteni, illetve tárolni, ennek során megfelelő gondossággal 

eljárni annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó 

közérzetét ne veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a 

növény-és állatvilágot ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja, 

c. az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladék kezelésére az önkormányzat által 

szervezett közszolgáltatást igénybe venni, illetve a hulladékot a begyűjtésre e 

rendeletben feljogosított szolgáltatónak átadni és, a közszolgáltatási díjat megfizetni e 

rendelet 21.-22. §-a szerint. 

d. A tárolóedényben tilos olyan anyagot elhelyezni (forró hamu, maró-, mérgező anyag, 

kő- és épülettörmelék, állati tetem, folyékony vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy 

robbanó anyag, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy, stb.), amely veszélyezteti a 
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hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészséget, vagy megrongálhatja a 

gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyeztetheti környezetét. 

e. Ha a közszolgáltató alkalmazottai megállapítják, hogy a tárolóedényben a d.) pont 

szerinti anyagot, tárgyat helyeztek el, vagy túltöltött, a kiürítést jogosultak megtagadni. 

A kiürítés megtagadásáról a közszolgáltató az ok megjelölésével értesíti a tulajdonost. 

Az emiatt el nem szállított hulladék elszállításáról az ingatlantulajdonos köteles 

gondoskodni. 

f. a települési szilárd hulladékának gyűjtését a 12. §-ban előírt edényekben elhelyezni és 

gyűjteni. 

2. [18] [19]Ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó a személyében és az 

alkalmazott tárolóedény adataiban bekövetkezett változást, vagy egyéb ok folytán (pl.: 

ingatlan bérbeadás) a közszolgáltatás igénybevételére kötelezett személy változását a 

Közszolgáltatónak 15 napon belül írásban köteles bejelenteni. A változás 

bejelentésének elmulasztása esetén a bejelentés megtörténtét követő hónap 1. napjáig a 

közszolgáltatási díjat a korábbi ingatlantulajdonos köteles megfizetni. 

3. Nem terheli az (1) bekezdésben foglalt kötelezettség az ingatlantulajdonost az olyan 

beépítetlen ingatlan tekintetében, ahol nem tartózkodik, és ahol hulladék sem 

keletkezik. 

4. [20]Az az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó, akinek ingatlanán települési 

szilárd hulladék keletkezik, de az ingatlana egyidejűleg gazdálkodó szervezet 

cégnyilvántartásába bejegyzett székhelyéül, telephelyéül vagy fióktelepéül is szolgál, 

köteles a települési szilárd hulladékát a gazdálkodó szervezetnek az ingatlanon 

folytatott gazdasági tevékenysége során keletkezett nem települési szilárd hulladéktól 

elkülönítetten gyűjteni és arra közszolgáltatást igénybe venni, feltéve, hogy a települési 

szilárd hulladék kezeléséről a Hgt. 21. §-ának (2) bekezdése szerint nem gondoskodott. 

5. [21]A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti 

ingatlanhasználó a közszolgáltatásból nem vonhatja ki magát arra való hivatkozással, 

hogy a szolgáltatást a hulladéktermelés hiányában nem, illetve csak részben veszi 

igénybe. 

6. A települési szilárd és folyékony hulladék gyűjtése, tárolása kizárólag oly módon 

történhet, hogy ne idézzen elő szennyezést lakótelken belül, sem azon kívül, sem pedig 

közterületen. 

7. [22]Az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó köteles a hulladéktároló 

edény(ek) tárolási helyét tisztán tartani, télen a hótól megtisztítani, felszórással 

síkosságtól mentesíteni. Az ürítés alkalmával szennyeződött közterület tisztításáról a 

közszolgáltató köteles gondoskodni. 

8. [23]Az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználótélen a járda és az úttest között 

lévő hókupacon legalább 1 méter széles átjárót köteles létesíteni, hótól megtisztítani, 

síkosság mentessé tenni, hogy a hulladékgyűjtésére szolgáló tartály a szállítójárműre 

balesetveszély nélkül könnyen feladható legyen. 

9. [24] [25]Szolgáltatás szüneteltetésével kapcsolatos feltételek: 
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a) Szüneteltethető a szolgáltatás igénybevétele – a közszolgáltatás igénybevételére 

egész évben kötelezett ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó számára – a 

bejelentéstől számított legfeljebb 1 év időtartamra, ha a tárolóedényt egyedül használó 

ingatlantulajdonos, írásbeli közszolgáltatási szerződéssel rendelkezik és két naptári 

hónapnál hosszabb ideig az ingatlant nem használja, és az üresedés várható időtartamát 

– legkésőbb a szüneteltetés megkezdését megelőző 8 munkanappal bezárólag – a 

Közszolgáltató részére írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail formájában 

– bejelenti a Közszolgáltatónak. 

b) A bejelentés megtételére csak a Közszolgáltatóval szerződéses viszonyban álló, vagy 

a meghatalmazottja jogosult. 

c) Az ingatlan további lakatlansága esetén a szüneteltetésre vonatkozó igénybejelentés 

– 8 nappal a szüneteltetés lejárata előtt – írásban adott nyilatkozattal, faxon, levél vagy 

e-mail formájában – megismételhető. 

d) A bejelentésben foglaltak valóságtartalmát a Közszolgáltató ellenőrizni jogosult. A 

szüneteltetés jogszerűtlen igénybevétele esetén a Közszolgáltató jogosult a 

szüneteltetést visszavonni. 

e) Ha az ingatlan a szüneteltetési időtartam lejárata előtt újból lakottá válik, annak tényét 

a Közszolgáltatóval szerződött fél, vagy meghatalmazottja köteles legalább 3 nappal 

korábban a Közszolgáltatónak írásban nyilatkozattal, faxon, levél vagy e-mail 

formájában bejelenteni. 

16. § 

1. [26]Az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználóa gyűjtőedényeket az ingatlana 

területén belül köteles elhelyezni. Gyűjtőedényt közterületen tartósan elhelyezni 

kizárólag abban az esetben lehetséges, ha a gyűjtőedény az ingatlan adottságait 

figyelembe véve, hely hiányában az ingatlan területén nem helyezhető el. 

2. [27]Az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó köteles az gyűjtőedényeket a 

hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, a közterületen 

a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen elhelyezni. 

A hulladékgyűjtő edényeket a szállítás napján 7.00 óráig kell az ingatlan bejárata előtti 

közterületre kihelyezni oly módon, hogy az a hulladékszállító járműre könnyen 

felhelyezhető legyen. A gyűjtést követően a gyűjtő edényzet saját ingatlanra történő 

visszahelyezése az ingatlantulajdonos illetve a szolgáltatást igénybe vevő feladata. 

3. A hulladék elszállítás céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének – a közterület 

szennyezésének elkerülése érdekében – lecsukott állapotban kell lennie. A hulladékot a 

gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és ürítésekor ne 

szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza. 

4. A kihelyezett gyűjtőedényből még használható dolgokat kiválogatni (guberálni) tilos. 

5. A kihelyezett gyűjtőedény nem akadályozhatja a jármű- és gyalogosforgalmat, és 

elhelyezése egyébként sem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével. 
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6.  

7.  

8.  

17. § 

1. [28]A hulladéktároló edények beszerzéséről, javításáról, pótlásáról és a szolgáltatással 

érintett ingatlanokon való elhelyezésről (odaszállításról) az ingatlan tulajdonosa, a Ht. 

szerinti ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 

2. [29]Az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó kötelessége gondoskodni a 

gyűjtőedény tisztán tartásáról, fertőtlenítéséről, rendeltetésszerű használatáról és 

környezetének tisztán tartásáról. 

3. [30]Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeztek el, amely az edényben 

összetömörödött vagy befagyott, illetve az edényben lévő hulladékot úgy 

összepréselték, hogy emiatt az edény nem lehet üríteni, az ingatlantulajdonos, a Ht. 

szerinti ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására az edényt üríthetővé, illetve 

használhatóvá tenni. 

4. Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz-és robbanásveszélyes anyagot, állati tetemet 

vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző 

személyek vagy más személyek életét, testi épségét, egészségét. 

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei 

18. § 

1. A közszolgáltató köteles a rendelet hatálya alá tartozó ingatlanon keletkezett hulladékot 

az e rendeletben előírt szabályok szerint rendszeresen elszállítani a kijelölt hulladék 

lerakóhelyre, illetve annak ártalmatlanításáról a szakmai környezetvédelmi 

szabályoknak megfelelő módon gondoskodni. 

2. A települési szilárd hulladék elhelyezését, ártalmatlanítását a Kökény község mellett 

található regionális hulladéklerakó helyen (063/1 hrsz.) vagy más környezetvédelmi 

működési engedéllyel rendelkező lerakóban lehet elvégezni. 

3.[31] A Közszolgáltató az alábbi esetekben jogosult megtagadni a hulladék elszállítását, 

az edényzet ürítését: 

a) az önkormányzat rendeletében előírttól eltérő tárolóedény kihelyezése esetén, 

 

b) ha a tárolóedényben a települési (kommunális) hulladék körébe nem tartozó anyag 

került elhelyezésre (pl. forró hamu, kő-, építési törmelék, állati tetem, maró, mérgező 

anyag, elektronikai hulladék, folyékony, vagy befagyott zsiradék, gyúlékony vagy 

robbanó anyag, nagyobb terjedelmű, súlyú tárgy), amely veszélyezteti a 
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hulladékszállítással foglalkozó alkalmazott egészségét, vagy megrongálhatja a 

gyűjtőberendezést, illetve ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, 

 

c) a hulladék nem a szabványos, zárt tárolóedényben, illetve nem a Közszolgáltatótól 

vásárolt jelzett zsákban kerül kihelyezésre, 

d) a hulladék oly módon kerül kihelyezésre, hogy a tárolóedény mozgatásakor a 

kiszóródás veszélye fennáll (nem zárt, illetve sérült az edény), 

 

e) ha a tárolóedény körül szabálytalanul, annak mozgatását és ürítését akadályozó 

módon többlethulladék került kihelyezésre, 

 

f)amennyiben a tárolóedények jelzése bevezetésre kerül – a tárolóedények matricájának 

hiánya, illetve sérülése esetén. 

19. § 

1. A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható 

gondossággal végezni. 

2. A szabályszerűen kihelyezett gyűjtőedény ürítése során esetleg keletkezett 

szennyeződés takarításáról a közszolgáltató köteles gondoskodni. 

3. A gyűjtőedényben okozott kárt a közszolgáltató térítésmentesen köteles kijavítani, ha a 

károkozást neki felróható okból következett be. A közszolgáltató köteles az ebből eredő 

karbantartási munka, és javítás időtartamára helyettesítő gyűjtőedényt biztosítani. Ha a 

károkozás nem róható fel a közszolgáltatónak, a használhatatlanná vált gyűjtőedény 

javítása, pótlása, illetve cseréje az ingatlantulajdonost terheli. 

Lomtalanítás 

20. § 

1. A lomtalanítás megszervezéséről és lebonyolításáról a közszolgáltató évente két 

alkalommal a közszolgáltatás keretében – külön díj felszámolása nélkül – gondoskodik. 

2. A közszolgáltató a nagy darabos hulladék, továbbá a naponta szokásosan keletkező 

háztartási hulladék mennyiségét meghaladó, kizárólag a lomtalanítás alá tartozó 

háztartási szilárd hulladék elszállítására köteles. 

3. [32]A hulladékot az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó a közszolgáltató 

által hirdetmény útján előzetesen megjelölt helyen és időpontban helyezheti ki 

elszállítás céljából. 

4. Az elszállítandó hulladékot úgy kell elhelyezni a közterületen, hogy a jármű-és a 

gyalogosforgalmat ne akadályozza, a begyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető 

legyen, a zöldterületet és a növényzetet ne károsítsa, továbbá ne járjon baleset vagy 

károkozás veszélyének előidézésével. 

Közszolgáltatási díj 

https://njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh4eg9ed8dr3eo6dt3ee4em5cj4ca5ca8cd3cb2bx3by0e#_ftn_51


21. § 

1. [33]A közszolgáltatás igénybevételére köteles, illetve a közszolgáltatást igénybe vevő 

ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatási díjat kell fizetnie. Az egységnyi díjtételek díját a rendelt melléklete és 

függeléke tartalmazza. 

2. [34]A közszolgáltatási díjat (a függelékben szereplő díjak kivételével) a képviselő-

testület egyéves díjfizetési időszakra állapítja meg. 

22. § 

1. [35]A közszolgáltatás díját a koordináló szerv által megküldött számla alapján köteles 

megfizetni az ingatlantulajdonos, a Ht. szerinti ingatlanhasználó. 

2. [36] 

3. [37] 

4. [38] 

5. Aki a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, nem 

tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését, ha a közszolgáltató az ő részére a 

közszolgáltatást felajánlotta, illetve a közszolgáltatás telesítésére vonatkozó 

rendelkezésre állását vagy teljesítését igazolja. 

6. Nem tagadható meg a közszolgáltatási díj megfizetése, ha a közszolgáltatót a 

közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettségének teljesítésében az időjárás vagy más 

elháríthatatlan ok akadályozta, és a közszolgáltató az akadály elhárítását követő 

munkanapon a mulasztást pótolta. 

23. § [39] 

A gazdálkodó szervezetre vonatkozó külön szabályok 

24. § 

1. [40]Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatást igénybe venni, ha a 

gazdálkodási tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának 

kezeléséről a Ht. 31. §-ában foglaltaknak megfelelően nem gondoskodik. 

2.  

3. Az a gazdálkodó szervezet, amely a környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett- 

települési hulladék ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, 

létesítménnyel rendelkezik, a közszolgáltatás kötelező igénybevétele alól mentesül, ha 

a tevékenysége során képződött települési szilárd hulladék ártalmatlanításáról ebben a 

berendezésben, létesítményben gondoskodik. 
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4. Az a gazdálkodó szervezet, amely a kötelező közszolgáltatást nem veszi igénybe, a 

külön jogszabályban meghatározott módon és tartalommal köteles a tevékenysége során 

keletkező hulladék mennyiségét és összetételét fajtánként nyilvántartani, az általa 

végzett kezelésről, a kezelt és a eredményéből származó hulladékról nyilvántartást, a 

kezelőlétesítmény működéséről üzemnaplót vezetni és ezekről a hatóságnak bejelentést 

tenni. A gazdálkodó szervezet a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladékának 

mennyiségéről, összetételéről, keletkezésének forrásáról és kezelésének módjáról 

köteles jegyzőt tájékoztatni. Ha a gazdálkodó szervezet e tájékoztatási kötelezettségét 

elmulasztja, a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 

A közszolgáltatás hatálya alá nem tartozó települési hulladékkal kapcsolatos 

rendelkezések 

25. § 

1. Ha az ingatlantulajdonos a közszolgáltatás alá nem tartozó hulladék elszállításával a 

közszolgáltatót bízza meg, a megrendelés és a közszolgáltatás feltételeiben történő 

megállapodásuk alapján a közszolgáltató a megjelölt időpontra vagy időtartamra a 

megjelölt mennyiségű és összetételű hulladéknak megfelelő gyűjtőedényt az 

ingatlantulajdonos rendelkezésére bocsátja, a hulladék elszállítását elvégzi, és 

gondoskodik a kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezéséről. 

2. Az ingatlantulajdonos a közszolgáltató részére a megállapodásban rögzített díjat 

köteles megfizetni. 

26. § 

1. A hulladék termelője, birtokosa köteles gondoskodni az önkormányzat külön 

rendeletében meghatározott közterület-használati engedély megszerzéséről, ha a 

hulladék összegyűjtésére szolgáló konténer közterületen 24 órát meghaladó időtartamra 

kerül kihelyezésre. Köteles gondoskodni továbbá a konténer környezetének folyamatos 

tisztán tartásáról, a konténer telítődése esetén annak haladéktalan elszállításáról. 

2. A gazdálkodó szervezet konténert közterületen a közúti és a gyalogosforgalom 

biztonságát nem veszélyeztető módon, az alábbi rendelkezések megtartásával helyezhet 

ki: 

a. főútvonalon konténer kizárólag folyamatos rakodás idejére helyezhető ki, a szállító 

jármű helyszínen tartásával annak érdekében, hogy az elszállítás a telítődéskor 

haladéktalanul megtörténhessen. 

b. tömegközlekedési útvonalon, ha a konténer kihelyezése csak a közúti forgalom 

zavarásával oldható meg, az a) pontban foglaltak szerint kell eljárni, 

c. egyéb útvonalakon a konténert a telítődést követő 8 órán belül el kell szállítani. 

IV. Fejezet 

Záró rendelkezések 



Szabálysértés 

27. § 

28. § 

Hatálybalépés 

Ez a rendelet 2004. év május 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti a Siklós Város 

Önkormányzat 8/2002. (VI. 05.) rendelete. 

29. § 

E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/EK 

irányelvének való megfelelést szolgálja. 

Dr. Marenics János                                                 Dr. Priol János 

polgármester                                                            jegyző 

1. melléklet a 11/2004. (III. 31.) önkormányzati rendelethez   

1. [41] 

2. [42] 

3.[43] [44]A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállításának, 

összegyűjtésének és leürítésének bruttó díja: 

3.1       Lakossági díj csatornázott belterületeken és csatornázatlan külterületeken (alapdíj + 

leürítési díj):                                                                                                                    1.466 

Ft/m3 

3.2       Közületi díj (alapdíj + leürítési díj):                                                              2.500 Ft/m3 

3.3       Lakossági alapdíj:                                                                                            702 Ft/m3 

3.4       Közületi alapdíj:                                                                                           1.397 Ft/m3 

3.5       Leürítési díj (tartalmazza a vízterhelési díjat):                                              1.103 Ft/m3 

a szennyvízszippantó gépkocsitól számított 20 méternél távolabb lévő szennyvíztárolóból 

történő szivattyúzás esetén, 5 m3-ként 300 Ft felár számítható fel. 

4. Az inert hulladék elhelyezésének díja 

4.1 Siklósi lakossági díj:                                                                       1.000,- Ft + ÁFA/m3 

4.2 Közületi, Siklós közigazgatási területén kívül lakó leürítési díja:         1.500,- Ft + ÁFA/m3 

4.3 Kedvezményes díj:                                                                          1.050,- Ft+ ÁFA/m3” 
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1. függelék a 11/2004. (III. 31.) önkormányzati 

rendelethez [45]   

1. Lakossági hulladékszállítás díjmeghatározása: 

1.1 60 literes edényzet díja:              89-Ft + Áfa / ürítés                         2.314.-Ft  + Áfa / n.év 

1.2 70 literes edényzet díja:           130.-Ft + Áfa / ürítés                         3.380.-Ft + Áfa / n.év 

1.3 80 literes edényzet díja:           119.-Ft + Áfa / ürítés                         3.094.-Ft + Áfa / n.év 

1.4  110 literes edényzet díja:        188.-Ft + Áfa / ürítés                         4.888.-Ft + Áfa / n.év 

1.5 240 literes edényzet díja:          410.-Ft+Áfa / ürítés                       10.660.-Ft + Áfa / n.év 

1.6  770 literes edényzet díja:     1.316.-Ft + Áfa / ürítés                      11.405.-Ft + Áfa / hó 

1.7  1100 literes edényzet díja:   1.880.-Ft+ Áfa / ürítés                       16.293.-Ft + Áfa / hó 

2. Kereskedelmi hulladékszállítás díjmeghatározása: 

2.1  110 literes kuka típusú edényzet egyszeri ürítési díja:                    414.-Ft + Áfa / ürítés 

2.2 1100 literes BOBR típusú edényzet egyszeri ürítési díja:              3.234.-Ft + Áfa / ürítés 

2.3 Konténeres hulladékgyűjtés 4,2 m3 űrtartalommal:                    30.343.-Ft + Áfa / forduló 

2.4 Regisztrált hulladékgyűjtő műanyag zsák díja:                              346.-Ft + Áfa / db 

(a zsák árában az elszállítás költsége is szerepel) 

 
[1] 

A rendelet szövegét a 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[2] 

A rendelet szövegét a 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[3] 

A rendelet szövegét a 28/2014 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2014. december 19-től 

[4] 
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A bekezdés szövegét a 8/2014. (III. 11.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést 

követő nap. 

[5] 

A rendelet szövegét a 28/2014 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2014. december 19-től 

[6] 

A rendelet szövegét a 28/2014 (XII. 18.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2014. december 19-től 

[7] 

A rendelet szövegét a 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[8] 

A 2.) pont szövegét a 8/2014. (III. 11.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő 

nap. 

[9] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. 

07.01-től 

[10] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[11] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[12] 

A rendelet szövegét a 19/2015 (VII. 9.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2015. 07.10-től 

[13] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[14] 
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A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[15] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[16] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 

2016.07.01-től 

[17] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[18] 

A rendelet szövegét a 19/2015 (VII. 9.) önkormányzati rendelet 4. §-a módosította. Hatályos: 

2015. 07. 10-től 

[19] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[20] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[21] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[22] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[23] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[24] 
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A bekezdés szövegét a 19/2015 (VII. 9) önkormányzati rendelet 2. §-a állapította meg. 

Hatályos: 2015. 07. 10-től 

[25] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[26] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[27] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[28] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[29] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[30] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 

[31] 

A bekezdés szövegét a 19/2015 (VII. 9.) önkormányzati rendelet 3. §-a állapította meg. 

Hatályos: 2015. 07. 10-től 

[32] 

A rendelet szövegét a 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016.07 01-től 

[33] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016.07 01-től 

[34] 
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A rendelet szövegét a 12/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016.07 01-től 

[35] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016.07 01-től 

[36] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. 

07.01-től 

[37] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. 

07.01-től 

[38] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. 

07.01-től 

[39] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. 

07.01-től 

[40] 

A rendelet szövegét a 12/2016 (VI.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2016.07 01-től 

[41] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. 

07.01-től 

[42] 

Hatályon kívül helyezte a 12/2016 (VI. 30.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatálytalan: 2016. 

07.01-től 

[43] 

A 3. pont szövegét a 8/2014. (III. 11.) rendelet módosította. Hatálybalépés kihirdetést követő 

nap. 

[44] 
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A rendelet szövegét a 29/2020 (X.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 

2020. 10.31-től 

[45] 

A rendelet szövegét a 12/2016. (VI. 30.) önkormányzati rendelet 3. §-a módosította. Hatályos: 

2016. 07.01-től 
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